ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 1654

/UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 20 tháng 4 năm 2022

V/v tăng cường quản lý hoạt động
bảo quản, tu bổ phục hồi di tích
lịch sử - văn hóa, danh lam
thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1083/BVHTTDL-DSVH ngày 31/3/2022 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ
phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện nghiêm các mục tiêu, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá
trị di sản văn hóa theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn
hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 4654/KH-UBND ngày
03/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Bảo
tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 17/11/2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy
giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận.
2. Thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Di sản văn hóa và các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (bất kể các dự án được triển khai bằng nguồn vốn
đầu tư nào). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng
quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích. Triển khai thực hiện
đúng các nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi
công tu bổ di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chức năng
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận, góp ý để đảm bảo bảo vệ, giữ gìn
được yếu tố gốc tạo nên giá trị di tích.
3. Chỉ đạo tăng cường phát huy vai trò giám sát của cộng đồng để kịp thời
phát hiện, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự
án tu bổ di tích, tránh để xảy ra sai phạm sau đó mới xử lý nhằm bảo vệ tối đa các
yếu tố gốc cấu thành di tích, kể cả đối với những di tích chưa được xếp hạng.

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thường
xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý các dự án bảo quản, tu
bổ và phục hồi di tích cho các cán bộ cấp huyện, xã có liên quan và người trực tiếp
trông coi di tích; cũng như đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong hoạt động này, kiên
quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.
b) Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị,
địa phương liên quan tăng cường tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp
luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nhất là trên các phương tiện thông
tin đại chúng; tổ chức các chương trình, hoạt động tương tác, xã hội hóa trong công
tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và
phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương; tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giá
trị của di tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và công khai nội dung dự án
tu bổ di tích trước khi triển khai để Nhân dân được biết, tham gia, đóng góp ý kiến
nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội về việc thực
hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Khi hoàn thành dự án bảo quản, tu
bổ, phục hồi di tích; cần có hình thức thích hợp để giới thiệu giá trị lịch sử, văn
hóa, khoa học, nghệ thuật của di tích, ngày khởi công, ngày hoàn thành, các tổ
chức, cá nhân đóng góp tài chính, đơn vị thi công.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị
các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh
(thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT và PCT Nguyễn Long Biên;
- VPUB: LĐ, KTTH;
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên

